Verslag ouderraad dd. 15/10/2013

Aanwezig: Kris De Loor (voorzitter ouderraad, ad interim), Els Sys (directrice), Wim Ornelis
(verslaggever), Nico De Schepper, Stephanie Van Hautte, Monica Dobbelaere, Stijn Lauwers, David
Dhondt, Natasja Bosch, Sabine Goemaere, Kurt Baes, Johan Truye, Ingrid Meiresonne, Katleen
Vermeiren, Kaat De Smedt, Els Marchand, Ellen De Keyser, Bien Weytens, Stefan Decaluwe, Koen De
Winne.
Opmerking: sommige deelnemers zijn vroegtijdig vertrokken, doch iedere afdeling was minstens
door één ouder vertegenwoordigd tijdens de gehele duur van de bijeenkomst.

Notulen
• Opmerkingen mbt het vorige verslag van de ouderraad dd. 24.09.2013:
David Dhondt merkte op dat in het vorige verslag niet duidelijk wordt gesteld dat hij de nieuwe
vertegenwoordiger wordt voor de ouders van de afdeling Kloosterstraat in de schoolraad. Hij zal
hierin Saskia Bracke vervangen.
• Bespreking verkiezingen ouderraad:
Voor aanvang van de bespreking deelde de directrice mee dat haar de vraag werd gesteld indien ze
gemandateerd is voor het uitschrijven van verkiezingen (vraagstelling via email, identiteit vraagsteller
niet gegeven). Ze verklaarde dat ze (i) zich hieromtrent had laten informeren (o.a. positief advies van
de gemeentesecretaris; verwijzing naar artikel 68 uit haar arbeidsreglement) en (ii) dit had besproken
met het Schepencollege.
Hoewel de directrice persoonlijk overtuigd is dat aan alle modaliteiten is voldaan, kreeg ze geen
toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen om in huidige omstandigheden
verkiezingen te organiseren en was het finale besluit verder juridisch advies af te wachten.
Ten gevolge is noch de schoolraad, noch de ouderraad op dit moment wettig samengesteld,
waardoor de ouderraad dd. 15/10/2013 en voorgaande niet legitiem zijn, evenals de geformuleerde
adviezen! De verkiezingen voor de ouderraad worden (mutatis mutandis) verschoven naar een latere
datum (datum ongekend).
Vanuit de ouders van de Kloosterstraat, alsook van de directrice en voorzitter van de ouderraad werd
gevraagd (i) waarom de opmerking mbt mandatering pas enkele dagen voor aanvang van de
ouderraad werd gesteld en (ii) indien dit kadert in een “vertragingsstrategie” georganiseerd door de
ouders van de Bergwegel. De ouders van de afd. Bergwegel wezen er de directrice nogmaals op dat
er al op de ouderraad van 24 september 2013 gevraagd was of de verkiezingen niet door het
schoolbestuur moesten georganiseerd worden; de directrice zou dit toen bekijken. Ook werd
vermeld dat men vanuit de oudergemeenschap van de afdeling Bergwegel verwacht dat ditmaal alle
regels worden gerespecteerd. Dit ook om te vermijden dat eventuele inbreuken later zouden
aangewend worden als basis voor juridische stappen.
Vanuit de hoek van de ouders van de Bergwegel werd daarop de vraag gesteld waarom alles zo snel
moet afgehandeld worden en waarom geen tijd kan genomen worden om te zorgen dat alles correct
verloopt.

• Bespreking van voorstel tot kiesreglement
Hoewel de ouderraad niet legitiem is, werd toch algemeen besloten om proactief te werken en een
voorstel tot kiesreglement (aangebracht door David Dhondt) te bespreken.
Aanpassingen aan voorstel kiesreglement:
Hfd 1: aanvullen met het aantal leden/vestigingsplaats. Unanimiteit was er over het aantal, nml 4.
Geen unanimiteit omtrent het al dan niet aanstellen van opvolgers en wat deze rol inhoudt.
Invoegen van een extra hoofdstuk tussen Hfd 1 & 2 mbt oproepen kandidaten en bekendmaking
verkiezingen. Iedereen was akkoord dat er een duidelijke “marketingbrief” moet opgesteld worden
voor alle ouders van alle afdelingen waarin duidelijk de rol en verantwoordelijkheid van de
ouderraad wordt voorgesteld. Hierin moet ook duidelijk vermeld staan dat de leden van de
schoolraad afkomstig moeten zijn uit de ouderraad.
Hfd 2: Er was geen consensus over de tijd die de ouders moeten krijgen om zich kandidaat te stellen.
De termijn varieerde van een tweetal dagen tot 1 week (met minstens weekend ertussen).
Hfd 3: Er werd besloten om de wettelijke ouders elk één stem te geven die ze kunnen uitoefenen op
afdeling waar ze minstens één kind school hebben lopen.
Er was geen consensus omtrent het verlenen van een volmacht aan de wettelijke partner indien deze
niet bij machte is om te gaan stemmen.
De vraag werd gesteld indien man en vrouw uit het zelfde gezin zich kandidaat mogen stellen.
Er werd voorgesteld om de verkiezingen op minstens twee data te organiseren om zoveel mogelijk
mensen kans te geven hun stem uit te brengen. Els Sys repliceerde dat dit organisatorisch moeilijk
haalbaar zou zijn gezien ambtenaren van de gemeente zouden assisteren bij de verkiezingen.
Stembus wordt verzegeld.
Hfd 4: De telling kan gebeuren op een centrale vestigingsplaats, in aanwezigheid van 3
personeelsleden (1 per vestigingsplaats). Alle kandidaten mogen aanwezig zijn tijdens de telling.
Publicatie van de resultaten zou binnen de 24 uur na de telling moeten gebeuren. Er was geen
consensus omtrent de termijn waarbinnen klacht moet worden ingediend bij vermoeden van
onregelmatigheden.
Hfd 5 & 6: geen verdere nota’s.

• Varia
Discussie over het al dan niet moeten voorleggen van alternatieven voor de herstructurering aan de
ouderraad, voorafgaand aan bekendmaking aan het schoolbestuur (als beslissende macht), in dit
geval de gemeenteraad. De aanwezige ouders van afdelingen Kloosterstraat en Lemberge vonden
het aangewezen om voorstellen initieel te bespreken in de ouderraad. De opmerking werd gemaakt
indien (gezien de toenemende polarisatie) de ouderraad nog de aangewezen plaats is om
alternatieve voorstellen tot herstructurering te bespreken. Ouders van de Bergwegel merkten op dat

alternatieve voorstellen voor een eventuele herstructurering pas zullen voorgelegd worden als deze
volledig zijn uitgewerkt.
Verder bleek dat iedere afdeling zijn specifieke bezorgdheden had e.g. ouders van de Bergwegel
stelden dat een “copy paste” van de herstructurering zoals gestemd op de gemeenteraad van dd.
23/04/2013 geen draagvlak heeft binnen de oudergemeenschap Bergwegel, een vertegenwoordiger
van de afd. Lemberge merkte op dat overtollige lesuren niet zomaar moeten worden overgeheveld
naar andere afdelingen en ouders van afd. Kloosterstraat merkten op dat men niet meer terug wil
naar klassen van +30 leerlingen.
Alle aanwezigen konden zich vinden in het voorstel om een inventaris te maken van wat nu exact de
noden zijn per afdeling. Dit zou als basis dienen voor verder overleg tussen alle (!) betrokkenen om
de toekomst van de school en het onderwijs uit te werken. Wie hiervoor de aanzet moet geven en
hoe dit zou verlopen was niet duidelijk.
Er werd aangehaald om bij aanvang van iedere ouderraad alle punten van de vorige ouderraad te
overlopen en ondernomen acties te bespreken.
Datum voor een volgende ouderraad kon gezien de omstandigheden niet worden vastgelegd maar
zou door de voorzitter ten gepaste tijde worden meegedeeld.

